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***  
يرى جوزيف مسعد أن اهلوة احلقيقية يف اتمع الفلسطيين هي بني هؤالء الذين يقاتلون من أجل احملافظة يف هذا املقال 

   .ة اليت أفرزها اتفاق أوسلو، ومعارضيهم الذين يدافعون عن ثوابت القضية الفلسطينيةعلى االمتيازات الطبقي

 
كان إجياد البىن والطبقات واملؤسسات املرتبطة مباشرة بالعملية السلمية واحداً من أهم املعايري اليت 

 ذلك إىل ضمان احلفاظ اعتمدها مهندسو اتفاق أوسلو من االسرائيليني والفلسطينيني، وكانوا يهدفون من وراء
على البنية األساسية للعملية السلمية اليت أفرزها أوسلو، إذ كان من املخطط له أن يستمر وجود هذه البىن 

زز هذا الضمان بقوة القانون وبتمويل مايل أجنيب وقد ع. والطبقات واملؤسسات يف حال ايار االتفاق نفسه
 دامت ختدم املصاحل االسرائيلية واألمريكية باإلضافة إىل مصاحل على أساس دعم استمرارية عملية أوسلو ما

  . النخبة الفلسطينية اليت رضخت هلا
  :  هي"العملية"والطبقات اخلمس األساسية اليت ابتدعها مهندسو أوسلو لضمان استمرار 

ريعي، أو يف  وهي موزعة بني من انتخبوا خلدمة عملية أوسلو، سواء يف الس التش، الطبقة السياسية-
، ومن عينوا خلدمة من مت انتخام سواء )وبشكل أساسي منصب رئيس السلطة الفلسطينية(السلطة التنفيذية 

  . كوزراء، أو كمسؤولني يف مكتب الرئيس الفلسطيين
 عن عملية أوسلو يف مواجهة  طبقة بوليسية أو أمنية، يبلغ تعدادها عشرات اآلالف، ومهمتها الدفاع-
وهي مقسمة إىل عدد من األجهزة األمنية واالستخباراتية اليت تتبارى مع . يني الذين حياولون إضعافهاالفلسطين

وقامت هذه . بعضها بعضاً، وتتنافس كل منها من أجل إثبات جدارا يف عزل أي ديد ميس بعملية أوسلو
ل إطالق النار وقتل أربعة  إبان رئاسة ياسر عرفات من خال١٩٩٤األجهزة باستعراض خدماا يف غزة عام 

، وهو إجناز حاز على احترام األمريكيني واالسرائيليني الذين أصروا على "للعملية"عشر فلسطينياً اعتربوا أعداء 
     . أن الطبقة البوليسية جيب أن متارس املزيد من القمع من أجل أن تبلغ قمة الفعالية

                                                 
  . واليات املتحدة األمريكية أستاذ مشارك يدرس ماديت السياسة العربية املعاصرة والتاريخ الفكري يف جامعة  كولومبيا يف ال- 1
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 واألمنية تشكل جهازاً إدارياً قوامه عشرات اآلالف من  ملتصقة بالطبقتني السياسية طبقة بريوقراطية-
   . "العملية"العاملني الذين ينفذون أوامر املنتخبني واملعينني خلدمة 

 وهي طبقة أخرى بريوقراطية تقنية يعتمد متويلها بشكل كلي على ،طبقة مجعيات أهلية غري حكومية -
  . ل التخطيط واخلدماتمدى خدمتها لعملية أوسلو والسهر على جناحها من خال

 وبشكل ،مبا يف ذلك( طبقة رجال أعمال مكونة من رجال أعمال فلسطينيني مغتربني ومقيمني، -
 ممن جينون مداخيلهم من االستثمار االقتصادي يف ) أعضاء يف الطبقات السياسية والبوليسية والبريوقراطية،خاص

  . طة الفلسطينيةعملية أوسلو ومن الصفقات النفعية اليت تسهلها السل

ويف حني أن املنظمات األهلية غري احلكومية يف األغلب ال تتلقى األموال من السلطة الفلسطينية كوا 
تستفيد من املساعدات املالية اخلارجية من اجلهات احلكومية وغري احلكومية املرتبطة بعملية أوسلو، فإن الطبقات 

ومن . ل مداخيلها الشرعية وغري الشرعية مباشرة من السلطة الفلسطينيةالسياسية واألمنية والبريوقراطية تتلقى ك
خالل ربط حياة عشرات آالف الفلسطينيني بعملية أوسلو، جنح مهندسو هذه العملية يف إعطائها فرصاً هامة يف 

ب أن تتوالها أما املهمة الرئيسية اليت كان جي.  حىت ولو فشلت يف إفراز أي نتائج سياسيةالبقاء على قيد احلياة
النخبة الفلسطينية اليت تولت إدارة السلطة الفلسطينية فكانت على طول اخلط تأمني استمرارية عملية أوسلو 

ما مل تتوقعه هذه . هذه االستمراريةوإحكام السيطرة على مجيع املؤسسات اليت تضمن ) مهما كانت الظروف(
 عملية أوسلو، واليت اس، وهي احلركة اليت تعارض علناًالنخبة أن يأيت يوم تفقد فيه سيطرا لتحل حملها مح

 اليت ٢٠٠٦ولكن انتخابات عام .  االنتخابات اليت أجرا وسيطرت عليها حركة فتح١٩٩٦قاطعت عام 
كانت فتح على ثقة بأا ستفوز ا، شكلت زلزاالً قد يؤدي إىل تدمري كل الضمانات البنيوية أو املؤسساتية، 

  . وجدت هذه املؤسسات حلمايتها اليت"عمليةال"ويدمر معها 
، فإم يف "للقضية"وإذا كان الفلسطينيون يف زمن منظمة التحرير قد كرسوا أنفسهم بشكل طبيعي 

، وهلذا السبب، مت ختصيص حمفزات مالية "للعملية"زمن السلطة الفلسطينية أجربوا على تكريس أنفسهم 
ات املذكورة لتكون الضمانة األساسية لبقائهم على التزامام جتاه للفلسطينيني الذين سينضمون إىل الطبق

له عالقة مؤخراً  الطبقات السياسية والبوليسية والبريوقراطية يف السلطة الفلسطينية أبدتهالذي والذعر . العملية
سيكون على مباشرة بقناعام بأنه ما مل يقوموا بانقالب على فوز محاس، فإن جوهر وجودهم كطبقات منتفعة 

  شروحات مفادها أن فوز محاس ملبتقدمي مفكرو وتقنيو املنظمات األهلية غري احلكومية وبالتايل، بدأ. احملك
يكن كبرياً كما ظهر يف بدايته، وأخذوا يزودون الطبقات الثالث األخرى يف السلطة الفلسطينية بتحليالت 

ذات الصلة؛ باإلضافة إىل تقدمي النصح واملشورة هلذه تفصيلية حول الدوائر االنتخابية وغري ذلك من األمور 
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 طبقة رجال األعمال لقاء يف لندن شدد بشكل أساسي تالطبقات حول ضرورة إضعاف محاس، يف حني عقد
  ". للعملية"على ضرورة دعم محاس 

وهلذه األسباب، ما إن فازت محاس يف االنتخابات حىت شرع أعضاء الطبقة السياسية بعقد 
عات العلنية والسرية مع املسؤولني األمريكيني واالسرائيليني من أجل التخطيط إلضعافها، وقريباً سوف االجتما

 خلدمة املصاحل االسرائيلية -كما السلطة الفلسطينية-تشترك يف هذه اخلطط دول عربية جماورة كرست نفسها 
، فقامت بتوقيف أحد القيام بلعبتها يف العلنومل تعد الطبقة السياسية يف السلطة الفلسطينية اب . واألمريكية

مسؤويل حركة محاس بتهمة نقل مساعدات مالية خارجية إىل غزة، وهي خمالفة مل يكن ليسجن بسببها لو أنه 
مشى على خطى الفساد اليت ينتهجها مسؤولو فتح والسلطة الفلسطينية الذين اعتادوا على سرقة املال العام 

  . وليس إىل داخلهاوريبه إىل خارج غزة، 
من أجل تأكيد قوا فتظهر مبظهر يوحي بأا ليست سوى جمموعة بدورها، تستأسد الطبقة البوليسية 

ويف الوقت نفسه رفضت الطبقة . من العصابات اإلجرامية اليت تعتاش من قمع الفلسطينيني خدمة للعملية
 دخوهلم إىل املكاتب الوزارية؛ وليس االعتداء البريوقراطية التعاون مع مسؤويل محاس وشرعت بتهديدهم ورفض

األخري على مكتب رئيس الوزراء الفلسطيين ومبىن الس التشريعي وإضرام النار فيهما سوى مؤشرين على أن 
  . هذه الطبقات الثالث ستفعل ما يف وسعها من أجل استمرار تدفق املصاحل االقتصادية عليها من عملية أوسلو

 حيرك احلديث عن انقطاع رواتب املوظفني لشهرين متتاليني الشعب الفلسطيين لو أن كان باإلمكان أن
 فإن وضع -إن مل نقل معدومة–كان لديهم مداخيل ثابتة، ولكن مبا أن مداخيل غالبية الفلسطينيني ضئيلة أفراده 

احلقيقة أن مساواة موظفي السلطة الفلسطينية ليس فريداً أو أكثر تراجيدية من وضع بقية الفلسطينيني؛ و
الفلسطينيني املستفيدين من طبقية أوسلو بأغلبية الشعب الفلسطيين هي ما يزعج طبقات السلطة الفلسطينية؛ 

  . وبالتايل فهم مصممون على احملافظة على االمتيازات الطبقية بأي مثن
قسامات والصراعات  فتح اليت أكتها االنةإن فوز محاس يف االنتخابات يساهم فعلياً يف توحيد حرك

يناير املاضي عن إمكانية / الداخلية قبل االنتخابات لدرجة أنه سرت أحاديث بني أعضاء احلركة يف كانون الثاين
وعلى خالف عرفات، فإن عباس ال يتمتع بقاعدة شعبية داخل . اغتيال حممود عباس إذا قام بتأجيل االنتخابات

 يف التزلف لألمريكان واالسرائيليني طاملا أم يؤمنون - ل سلفهأكثر مما كان عليه حا -فتح، ويده طليقة 
ولكن اليوم، حتشد فتح التأييد لعباس، ويفعل هو مثل ذلك من أجلها، ليس هذا فقط، بل ". العملية"استمرار 

 ،قبلهمن عرفات فعل  كما ،هم هو شخصياًأساليت (إنه قام مؤخراً مبصاحلة مع ما تبقى من منظمة التحرير 
ولكن . من خالل ترميم جسور العالقات مع فاروق القدومي وسهى عرفات بعد شهور من اجلفاء) بتفكيكها

من غري الواضح ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستستأنف دفع شيكات بقيمة ماليني الدوالرات لسهى عرفات 
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لكعكة كلها لنفسه، يقدم العون حىت حممد دحالن اخلارج عن الطاعة والذي يريد اومن ناحية أخرى، . وابنتها
  . اآلن لعباس

وها هو عباس يعزز السلطة وميركزها بيده ألول مرة منذ توليه الرئاسة، ومؤخراً جعل قوات األمن 
ويبدو واضحاً من . الرئاسي حتت إمرته ليؤمن على سالمته الشخصية كحارس أعلى، أو رمبا عراب للعملية

سرائيليني إال حني هدد شارون ومن بعده أوملرت بوضع حد  ينتقد االاء تصرحيات عباس أنه ملخالل استقر
من خالل اختاذ خطوات أحادية اجلانب، أما فيما عدا ذلك فلطاملا كان عباس متجاوباً مع أي " للعملية"

  . اقتراحات اسرائيلية أو أمريكية
 على اللعبة الدميقراطية  تستمر يف إصرارها،محاس من جهتها تلعب لعبة سلفادور ألندي، فكما ألندي

صحيح .  إىل أبعد احلدود يف خطوات اخليانة والتآمر من العصابات اإلجراميةيف الوقت الذي يوغل يف خصومها
، ولكن ١٩٧٣سبتبمر /  أيلول١١أن االعتداء على مكتب هنية ليس بأمهية االعتداء على ال مونيدا يف 

. هاب إىل أبعد ما ذهب إليه بينوشيه خدمة ملصاحل فتح واسرائيلالعصابات اإلجرامية تظهر على أا مستعدة للذ
وعلى الرغم من ذلك كله، تقوم محاس بعملية ضبط نفس مثرية للفضول، فحماس على سبيل املثال ميكنها أن 
 تعتقل كل القيادات العليا والوسطى يف السلطة الفلسطينية وحركة فتح بتهمة الفساد واخليانة، ولديها الكثري من
األدلة على ذلك، وأن حتاكمهم حماكمة علنية عادلة، كما أن بإمكاا أن حترك الشارع الفلسطيين ضد رموز 
الفساد من خالل املظاهرات واإلعالم، ولكن يف عدم قيامها مبثل هذه اخلطوات دليل على التزامها باحلفاظ على 

لفلسطينية إىل إشعاهلا ألم يرون فيها وسيلة أجواء السلم وعدم االجنرار إىل حرب أهلية تسعى خنب السلطة ا
ويف الوقت الذي ختوض فيه الطبقات املنتفعة يف السلطة الفلسطينية معركة إلبقاء ". العملية"حمتملة الستعادة 

على قيد احلياة ال يتواىن الطرف االسرائيلي عن اإلشارة إىل أن العملية انتهت بالنسبة هلم؛ إذ مل تكن " العملية"
ودة هدفها اختيار قيادة فلسطينية، لو بالنسبة السرائيل سوى خطوة ضرورية ولكنها ذات مدة تارخيية حمدأوس
إحكام القبضة على األراضي الفلسطينية املغتصبة وتطبيع وضع اسرائيل الدبلوماسي يف الدول العربية وعلى و

وليس هناك ما يشري . هلا أي أمهية عندهمصعيد عاملي، ومبا أن اسرائيل حققت أهدافها هذه، فإن أوسلو مل تعد 
إىل أن اسرائيل ستوقف اعتداءاا على الضفة الغربية وغزة، وقصفها واغتياهلا للمدنيني والسياسيني املؤيدين 

لب للشعب الفلسطيين إال املأساة تلو األخرى، فإن أوسلو مل جتومبا أن . على حد سواء" للعملية"واملناهضني 
هذه حقيقة . تمرارها هو استمرار طبقات السلطة اليت ال يستفيد أحد سواها من العمليةالسبب الوحيد الس

  . املعركة اليت جتري يف الضفة الغربية وغزة، وعلى احملك حياة تسعة ماليني فلسطيين
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